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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 30-05-2022       Ata: 5/2022 

 

Presenças: 

Miguel António Fernandes, que presidiu 

Armindo António Fernandes Teixeira 

Maria Aldina Linhares 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia 

Hora de início: 20h30min 

Hora de término: 22h00min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Reunião com o Senhor Presidente de Câmara sobre as necessidades para o 

ano 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VERDE 

Página 2 de 3 
Ata n.º5 de 30 de maio de 2022 

 

 

Ordem de Trabalhos 

 

1. Ata da reunião Anterior 

A Ata da reunião anterior foi lida pelo Sr. Secretário da Junta de Freguesia e 

aprovada, por unanimidade.  

 

2. Reunião sobre as Estrada Nacional 103 e aviso “Renovação de aldeias” 

O Senhor Presidente de Junta de Freguesia referiu que neste momento existem 

dois assuntos de extrema importância para melhorar as condições de vida dos 

nossos fregueses. 

Primeiro mencionou que já está em fase de audiência pública, no que diz 

respeito ao impacto ambiental, o traçado da requalificação da Estrada Nacional 

103. Depois de o analisar constatou que este vai passar um pouco distante da 

aldeia de Vila Verde, pelo que se torna necessário criar duas ligações que 

permitam às pessoas da freguesia poderem usufruir desta tão desejada obra. 

Para tal, era necessário fazer um melhoramento do caminho que liga a 

Nacional 103 (cruzamento para Prada; Paço) a Caroça, local onde irá passar a 

nova variante, assim como ligar a aldeia de Vila Verde, pelo caminho de 

Armental até ao Castelar, local onde vai passar a nova variante, a qual dista 

cerca de 1km do centro da aldeia. 

Foi, também, comunicado pelo Senhor Presidente que, hoje mesmo, foi 

publicado pela Associação CORANE um aviso “10.2.1.6. – Renovação de Aldeias, 

no qual se enquadrava as obras necessárias para recuperar as Escola Museu, 

tornando-a numa Casa da Cultura, onde poderia existir um espaço de acesso à 

internet; alguma informação sobre a história da aldeia e seu monumento 

Arquitetónico - Modorra “Único vestígio da presença romana no concelho de 

vinhais”, assim como gabinetes de apoio à Assembleia de Freguesia e à Junta 
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de Freguesia. Informou, também, que para a Junta de Freguesia proceder à 

submissão da candidatura, terá de ser elaborado um contrato de comodato 

entre a Camara Municipal de a Junta de Freguesia. 

Depois de debatido estes assuntos, que são de grande importância para a 

freguesia, ficou deliberado por unanimidade, marcar uma reunião com o 

Senhor Presidente de Câmara de modo a tratar devidamente com ele estes 

temas. 

 
 

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião. 

 

 

O Presidente de Junta de Freguesia 

 

Miguel António Fernandes 

 

 

O Secretário da Junta de Freguesia 

 

Armindo António Fernandes Teixeira 

 

 

A Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

Maria Aldina Linhares 


